ZÁPIS
z 4. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu konaného dne 12.05.2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 12.05.2021 se uskutečnilo jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu
zřízené Radou města Karlovy Vary.

Místo jednání:

zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21,
361 20 Karlovy Vary

Doba jednání:

zahájení
zakončení

Přítomni:

Romana Mrvová, Naděžda Ettlerová, Zdeňka Batíková, Dott. Mag. Radka
Murasová, Anna Štěříková, RNDr. Jiří Neumann, MUDr. Jiří Penc a Tomáš
Nesrsta

Omluveni:

Daniel Vašíček

Hosté:

Karolína Nožičková, Ivana Borovcová a Josef Dlohoš

15:06 hodin
16:50 hodin

Program jednání:

1. Schválení programu jednání
2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
3. CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s. - mimořádná žádost o dotaci
4. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace
5. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. – aktuální informace
6. Různé
Jednání zahájila předsedkyně komise Romana Mrvová.

1. Schválení programu jednání
Navržený program jednání komise byl schválen.
pro: 8

proti: 0

Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

2. Schválení zápisu z minulého jednání Komise LCR
Zápis z 3. jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu ze dne 14.04.2021 byl schválen v navrženém
znění.
pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
3. CARLSBAD CONVENTION BUREAU, o.p.s. - mimořádná žádost o dotaci
Ředitelka společnosti Karolína Nožičková představila Carlsbad Convention Bureau. Uvedla, že je to
neutrální specialista na kongresový a incentivní turismus v Karlovarském kraji. Nabízí podporu při
plánování a realizaci akcí kongresového typu (MICE Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions),
dále poskytuje kompletní informace o nabídce kongresových a meetingových prostor v regionu a
výběr vhodného doprovodného programu. Informovala o skutečnosti, že v Karlových Varech je málo
možností pro doplňkové služby ke kongresům, přesto je o konání kongresů zájem, proto je potřeba
tuto organizaci podpořit. Mimořádnou žádost o dotaci na činnost společnosti podala z důvodu potřeby
podpory zajištění běžného provozu společnosti.
Komise lázeňství a cestovního ruchu projednala mimořádnou žádost o dotaci a doporučila radě
města schválit dotaci na činnost v roce 2021 pro Carlsbad Convention Bureau o.p.s. ve výši 75 tis. Kč
a doporučila radě města do budoucna začlenit financování této společnosti přímo z rozpočtu města.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2 Naděžda Ettlerová a Romana.Mrvová - střet zájmu (Eden
Group a.s. je jedna ze zakladatelů Carlsbad Convention Bureau o.p.s.)
Usnesení bylo přijato.
4. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. – aktuální informace
Ředitel společnosti Josef Dlohoš uvedl aktuální informace o činnosti společnosti. Informoval, že je
připraven bohatý kulturní program po celé léto v rámci kampaně VARY°ZDRAVÍ. Podrobné
informace obdrželi členové komise v elektronické podobě.
Informoval o plánované prezentaci Karlových Varů pomocí interaktivních autobusových zastávek,
které budou instalovány v Praze. Budou koncipovány tak, že potencionální hosté Karlových Varů,
budou po dobu čekání na svůj spoj obklopeni atmosférou našeho města natolik, že budou mít potřebu
vychutnat si pobyt u nás naplno.
Dále komise opětovně otevřela téma kruhových objezdů, které by bylo vhodné ozdobit jinak, než jen
květinami. Na příštím jednání bude ještě toto téma projednáno. Měla by se k tomuto záměru vyjádřit
paní primátorka, která na minulém jednání komise tento návrh přednesla.
Prodiskutováno bylo téma přínosu zdravého vzduchu díky lehkým atmosférickým iontům v ovzduší,
které vznikají v okolní přírodě díky trvalému příkonu energie ionizujícího záření, což je jednoznačně
veliké lákadlo pro turisty. Karlovy Vary díky své nadmořské výšce mají nejlepší předpoklad k velké
ionizaci vzduchu.
Velkou hrozbou pro ovzduší je však plánovaná těžba kaolínu za obcí Jenišov. Komise se shodla, že na
příštím jednání toto téma ještě otevře spolu s již diskutovanou problematikou ekologického zplyňování
kalů, které zajišťuje zpracovatelská část Sokolovské uhelné ve Vřesové. Bude pozván Mgr. Burda,
který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.

5. Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o. – aktuální informace
Paní ředitelka Ivana Borovcová informovala členy komise o stavu průběžných rekonstrukcí
karlovarských kolonád. Uvedla, že plánují do budoucna opětovně zpřístupnit terasu nad Mlýnskou
kolonádou. Tento přístup bude však částečně omezen a kontrolován. Jedná se o historickou budovu,
kterou je potřeba si hýčkat a chránit.
Dále informovala o plánu připravit novou návštěvnickou trasu nad Mlýnskou kolonádou a pan ředitel
Dlohoš nabídl pomoc při realizaci tohoto projektu.
6. Různé
Členové komise na závěr vznesli dotaz na pana ředitele Dlohoše, v jaké fázi je otevření pobočky
infocentra na hlavní poště. Pan ředitel uvedl, že je to zatím v jednání. Informoval o novém záměru
zřízení ještě druhé pobočky v budově Císařských lázní. Bude komisi o tomto záměru do budoucna
informovat.

Příští jednání Komise lázeňství a cestovního ruchu se bude konat
ve středu 16.06.2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 5. patře.

Romana M r v o v á
předsedkyně Komise lázeňství a cestovního ruchu

Dne: 12.05.2021
Zapsala: Kamila Vaňkátová

